Obecný úrad
Jánošíkovská 466/7
900 42 Dunajská Lužná

DOHODA
O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
ZO ZÁHRAD A KUCHYNE
pre individuálnu bytovú výstavbu (rodinné domy)

Meno a priezvisko, titul poplatníka za komunálny odpad (zástupca členov domácnosti):
...............................................................................................................................................................
Dátum narodenia poplatníka: .................................................
Trvalý pobyt:
Ulica: .......................................................................... Orientačné č.: ................. Súp. číslo: ................
Obec, PSČ:
...............................................................................................................................................................

Mená a priezviská ďalších členov domácnosti:
1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................
6. .............................................................................
7. .............................................................................
8. .............................................................................
9. .............................................................................
10. .............................................................................
11. .............................................................................

Miesto kompostovania:
Ulica: .......................................................................... Orientačné č.: ................. Súp. číslo: ................
Obec, PSČ:
...............................................................................................................................................................
Telefón: ......................................... E-mailová adresa: ..........................................................................

I. Žiadosť o pridelenie

*□

plastového kompostéru značky H2 Plus v počte 1 ks s parametrami:
- objem 900 litrov
- hmotnosť 26 kg
- hrúbka steny 6 mm
- farba zelená
- krajina pôvodu: Francúzsko
- záruka 5 rokov
- životnosť 15 rokov

Plastový kompostér o objeme 900 l obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42
Dunajská Lužná (ďalej len „odovzdávajúci“) odovzdáva zástupcovi členov domácnosti (ďalej len
„preberajúcemu“) do užívania v počte 1 ks, ktorý je v stave spôsobilom na riadne dlhodobé užívanie.
Jeho životnosť je 15 rokov.
Preberajúci bezplatne preberá plastový kompostér o objeme 900 l do užívania vrátane
návodov na správne používanie kompostéru. Počas celej doby užívania zostáva kompostér vo
vlastníctve obce.
Preberajúci sa bude riadiť pri používaní ako i samotnom kompostovaní priloženým návodom
na montáž kompostéra a návodom ako správne kompostovať.
Plastový kompostér bude preberajúci chrániť bežným spôsobom pred odcudzením
a poškodením.
V prípade poškodenia plastového kompostéra nesprávnou manipuláciou zo strany
preberajúceho alebo tretej osoby, opravu zabezpečí preberajúci na vlastné náklady.
V prípade odcudzenia plastového kompostéra z dôvodu jeho zlého zabezpečenia
preberajúcim, oznámiť túto skutočnosť bezodkladne odovzdávajúcemu a doručiť
čestné
prehlásenie o tom, že kompostuje iným spôsobom ako v plastovom kompostéri, prípadne si
zabezpečiť na vlastné náklady nový kompostér.
V prípade odcudzenia kompostéru odovzdávajúci nemá povinnosť zabezpečiť nový
kompostér preberajúcemu.
Preberajúci je povinný plastový kompostér vrátiť odovzdávajúcemu v prípade zmeny
vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti, a to bezodkladne, v čistom a nepoškodenom stave.
Preberajúci si je vedomý, že plastový kompostér je neprenosný, a preto musí byť umiestnený
na vyššie uvedenej adrese.
Akékoľvek zmeny skutočností je preberajúci povinný obratom nahlásiť odovzdávajúcemu.
ALEBO

II. Čestné prehlásenie (vyplním, ak nepožadujem kompostér)

*□

domácnosť už kompostuje (má vytvorenú hrobľu, vybudovaný zásobník, zakúpený
kompostér a pod.)

*□

odpad zo zelene pre domácnosť zabezpečuje firma

V prípade zmeny skutočností uvedených v tomto čestnom prehlásení požiadajte o vydanie
plastového kompostéra na referáte hospodárskej správy obecného úradu obce Dunajská Lužná.

* Vašu voľbu označte v rámčeku X, vyberte si medzi žiadosťou o pridelenie kompostéru a čestným prehlásením

Týmto potvrdzujem za všetkých členov domácnosti, ktorých som zástupcom, že:
• na uvedenej adrese budem riadne kompostovať všetok biologicky rozložiteľný odpad z našej
domácnosti,
• som si vedomý/-á, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať
miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely
a pôvodca odpadu sa zaväzuje umožniť obci či poverenej osobe výkon kontroly,
• v prípade, že sa preukáže, že domácnosť nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude
zástupca povinný bezodkladne vykonať adekvátnu nápravu,
• budem dodržiavať tieto pravidlá:
- Kompostovanie je možné uskutočňovať akoukoľvek vhodnou formou, napríklad
vytvorením kopy (hroble), vybudovaním zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra a
pod.
- Kompostovať budem na pozemku vo svojom vlastníctve.
- Zriadiť kompostovisko na cudzom pozemku možno len na základe písomného súhlasu
vlastníka pozemku v prípade, že je žiadateľ aj poplatníkom za komunálny odpad.
- Kompostovisko nemôže byť umiestnené v blízkosti zdroja pitnej vody, ani v ochrannom
pásme vodného zdroja.
- Kompostovisko nemôže byť umiestnené ani tam, kde by svojim zápachom či iným
pôsobením znepríjemňovalo tretím osobám užívanie susedných nehnuteľností alebo
nehnuteľnosti poškodzovalo.
- Kompostovať nemožno uhynuté zvieratá ani väčšie množstvo živočíšnych produktov
(mäso, mäsové a mliečne výrobky).
- Kompostovať nemožno ani komunálne odpady, pre ktoré sú v obci vytvorené podmienky
pre ich triedený zber (napr. papier, sklo, plasty, kovy), osobitný zber (elektroodpady,
batérie a akumulátory), ani bežný zmesový komunálny odpad. Je zakázané umiestňovať
do kompostu akékoľvek množstvo odpadu s obsahom škodlivín.
- Nebudem vyhadzovať biologicky rozložiteľný odpad vhodný na kompostovanie do
nádoby na zmesový komunálny odpad.
- Ak po zriadení kompostoviska bude zaznamenaný zvýšený výskyt nežiaducich zvierat
(najmä hlodavcov), pôvodca je povinný urobiť bezodkladne legálne opatrenia na ich
elimináciu a upraviť svoje zvyklosti pri kompostovaní, ktoré tento zvýšený výskyt
zapríčinili.
- Pri kompostovaní je povolené používať komerčné kompostovacie prísady, bežne
dostupné v obchodoch so záhradníckym tovarom.
• Pri kompostovaní je pôvodca povinný tiež dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie obce o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
• Porušenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
priestupok v zmysle § 115 ods. 1 písm. b) tohto zákona, pričom výška pokuty pre fyzickú
osobu je stanovená do výšky 1500,- Eur.
• Je zakázané zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na
ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch.
• Ak obec v rámci informačnej kampane zabezpečí pre pôvodcu odpadu ďalšie odborné
informácie či nové poznatky o spôsobe kompostovania, je povinný pri kompostovaní
prihliadať aj na tieto nové skutočnosti, pokiaľ ich obec označí za povinné.
• Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť len na vlastné potreby.

Do biologicky rozložiteľného odpadu:
▪ PATRÍ:

seno, tráva, lístie, slama, kvety, burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie
a zelenina, zvyšky z čistenia a spracovania zeleniny a ovocia, nasekané konáre
z krovín a stromov, nasekané kukuričné stonky a klasy, piliny, hobliny, drevná štiepka,
škrupiny z vajec a orechov, kôstky a makovice, hnoj z chovu hospodárskych zvierat,
studený popol z čistého dreva, papierové vreckovky a obrúsky, menšie množstvá
rastlinných jedál a pečiva

▪ NEPATRÍ: mäso a výrobky z neho, ryby a výrobky z nich, mlieko a mliečne výrobky, veľké
množstvá varenej stravy, nerozložiteľný materiál (sklo, plast, kov, textil), piliny
a zvyšky z drevotriesky, farebne potlačený papier, uhynuté zvieratá a zvyšky zo
zabíjačky, lakované a netierané drevo, popol z uhlia a koksu, výkaly mäsožravých
a chorých zvierat, lieky, chemikálie
Som si vedomý/-á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v dohode. O jej
obsahu budem informovať všetkých členov, ktorí žijú so mnou v spoločnej domácnosti.

VYHLÁSENIE:
Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a úplné a súhlasím bez výhrad,
aby tieto údaje boli zhromažďované, spracované, uchovávané a poskytnuté na ďalšie spracovanie
oprávnenej osobe v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účely evidencie údajov triedenia
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
V prípade zmeny skutočností uvedených v dohode (v čestnom prehlásení alebo v žiadosti
o pridelenie kompostéru), sa obráťte na referát hospodárskej správy obecného úradu na tel. č.
02/40 25 98 35, 02/40 25 98 14 alebo na renata.duronova@dunajskaluzna.sk.

V Dunajskej Lužnej, dňa ................................

Podpis zástupcu členov domácnosti ...................................

